
Posłuchaj nas na https://www.pah.org.pl/podkast  
 

 

 

 
Witamy w podcaście Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić do was będą: 
Łukasz Bartosik i Joanna Pankowska.  
Dlaczego nasz podcast nazwaliśmy “Tolerancja to za mało”? Co to właściwie oznacza? 
Tolerancja to - w dużym uproszczeniu - taka postawa dość bierna, gdyż wychodzi z 
założenia, że OK, zgadzamy się na innych ludzi, zgadzamy się na inne postawy, ale nic nie 
robimy w kierunku tego, aby ten świat zmieniać, aby brać odpowiedzialność za to jaki on 
jest, a tego byśmy oczekiwali od siebie i od innych. Aktywnej postawy, aktywnego brania 
odpowiedzialności, no i zmienia świata, w dużym skrócie.  
Tak, i te strategie zmieniania świata to będzie rama dla naszych różnych tematów, między 
innymi będą się pojawiać takie tematy jak rasizm, szczególnie ten strukturalny, 
europocentryzm, różne tematy związane z pomocą humanitarną i jej udzielaniem. Pojawią 
się też takie tematy jak katastrofa klimatyczna i odpowiedzialna konsumpcja. Wszelkie 
globalne współzależności, czyli to, co nas łączy do światem, ale też jak ten świat jest 
połączony z nami, jak na nas wpływa. Zastanowimy się nad aktywizmem, nad tym co on dla 
nas oznacza i jakie są jego różne formy. Będziemy też dyskutować o zrównoważonym 
rozwoju, ale także o różnych aspektach językowych, czyli jak język kształtuje rzeczywistość i 
to co myślimy i wiemy o świecie, i jaki ma to związek z narracjami. A w szczególności w 
narracjach które łączą się z turystyką z wolonturystyką, wszelkie stereotypy w postrzeganiu 
innych kontynentów, dalekich miejsc, ale też to jak po prostu postrzegamy tą większość 
świata czyli kraje globalnego południa.  
Będziemy też rozmawiać o kolonializmie, neokolonializmie,  post kolonializmie, czyli 
wszelkich formach relacji władzy na świecie i tych historycznych, i tych obecnych aktualnie, 
a także o nierównościach społecznych, które z nich wynikają i edukacji globalnej, którą 
realizujemy w polskich szkołach nie tylko. Przyjrzymy się nie tylko co możemy zrobić, ale też 
jako tym wszystkim mówić na przykład z najmłodszymi, z trochę starszymi dziećmi, ale 
także przy rodzinnym obiedzie.  
Wszystko to, o czym będziemy opowiadać, to nasza personalna perspektywa, ale też przede 
wszystkim doświadczenie w pracy w Polskiej Akcji Humanitarnej. Jest to organizacja, która 
zajmuje się pomocą humanitarną, pomocą rozwojową, ale też edukacją globalną i 
doświadczenie właśnie w tej organizacji to jeden z głównych tematów, który będzie nam 
przyświecał.  
Mamy nadzieję, że będzie z nami, będziemy razem dyskutować na ten tematy.  
Do usłyszenia. 
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